
  
 

 

 

No. 002/D/SBS1UPM/PROP/VI/2021 

 

 

 

 

 

 
PROPOSAL 

PRASMUL OLYMPICS 

“BLAZING THROUGH THE PATH OF GLORY” 

ONLINE 

16 September-10 Oktober 2021 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA 

2021 



Proposal Prasmul Olympics 2021: Blazing Through the Path of Glory| i 

 

 

Daftar Isi 

 
Daftar Isi i 

1. Pendahuluan/Latar Belakang 1 

2. Nama dan Tema Acara 1 

3. Bentuk Acara 1 

3.1 Opening Ceremony 1 

3.2 Running (RUN IT) 2 

3.3 Phoenix Cup 2 

3.4 The Closing Project 3 

4. Jadwal dan Lokasi Acara 3 

5. Jumlah Partisipan Acara 3 

6. Total Hadiah 4 

7. Pendaftaran 5 

8. Ketentuan 7 

8.1 Ketentuan Pertandingan 7 

a. PUBG Mobile 7 

b. Mobile Legends 10 

c. Valorant 12 

d. DOTA 2 18 

8.2 Ketentuan Umum Phoenix Cup 2021 21 

8.3 Ketentuan Umum Prasmul Olympics 2021 21 

8.4 Sanksi dan Hukuman Pelanggaran Prasmul Olympics 2021 22 

9. Penutup 23



Proposal Prasmul Olympics 2021: Blazing Through the Path of Glory | 1 

 

 

1. Pendahuluan/Latar Belakang 

Prasmul Olympics merupakan sebuah ajang kompetisi nasional dalam bidang 

olahraga di bawah naungan Student Board S1 Universitas Prasetiya Mulya yang telah 

sukses berjalan sejak tahun 2014. Seiring berjalannya waktu, Prasmul Olympics 

selalu memberikan inovasi baru kepada partisipannya, seperti kegiatan RUN IT yang 

pada awalnya berupa fun run lalu berubah menjadi serious run, dan pada akhirnya 

pada tahun ini mengusung konsep virtual run. Selain itu, partisipan Prasmul 

Olympics juga meningkat setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2019, Prasmul 

Olympics berhasil memenangkan Best Event of the Year pada acara Phoenix 

Appreciation Night yang diselenggarakan oleh Student Board Universitas Prasetiya 

Mulya. 

Acara Prasmul Olympics turut mendukung beberapa nilai dan karakter yang 

diterapkan Universitas Prasetiya Mulya, diantaranya adalah nilai achieving yang 

memiliki makna keinginan untuk menjadi yang terbaik dengan berkomitmen sepenuh 

hati dan nilai integrity yang berarti jujur dalam berkompetisi dan mempertahankan 

prinsip yang dipegang. Prasmul Olympics memiliki cita-cita untuk meningkatkan 

awareness di kalangan universitas, Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun khalayak 

umum di seluruh Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesuksesan acara 

yang telah dibuat oleh Prasmul Olympics di tahun-tahun sebelumnya. 

2. Nama dan Tema Acara 

      Prasmul Olympics 2021 

BLAZING THROUGH THE PATH OF GLORY 

BLAZING dalam bahasa Indonesia memiliki arti berkobar dan THROUGH THE PATH 

OF GLORY memiliki arti sampai pada jalan kemenangan. Oleh karena itu, dengan 

tema ini Prasmul Olympics 2021 ingin mendorong peserta untuk bangkit dan bersinar 

dengan mengambil langkah baru menuju kebebasan serta kemenangan. Hal ini 

terinspirasi dari cerita Three Musketeers, di mana ada 3 core value yang 

menggambarkan kepribadian mereka yaitu dauntless, liberate, dan selfless. Setiap 

peserta Prasmul Olympics 2021 adalah karakter utama yang akan memperoleh ketiga 

core value tersebut melalui acara ini. 

 
3. Bentuk Acara 

Prasmul Olympics merupakan sebuah acara kompetisi olahraga yang 

diselenggarakan untuk pihak eksternal. Acara ini terdiri dari beberapa rangkaian acara, 

yaitu: 

3.1. Opening Ceremony 

Untuk mengawali kegiatan Prasmul Olympics 2021 akan diselenggarakan 

dengan opening ceremony yang bertujuan untuk memperkenalkan Prasmul Olympics 

2021 kepada masyarakat umum, serta menyambut para peserta kompetisi. Selain itu, 

SAC (Student Activity Club) Sound of Phoenix Orchestra dan Blue Tone yang 

merupakan program ekstrakurikuler di Universitas Prasetiya Mulya akan turut hadir 

untuk memeriahkan suasana Opening Ceremony. 
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3.2.  Running (RUN IT) 

RUN IT merupakan acara tahunan yang dikelola oleh Prasmul Olympics 2021. 

Acara serious run ini akan diselenggarakan secara virtual dan dibuka untuk kalangan 

masyarakat umum dengan kategori 10 dan 21 kilometer untuk Individual Challenge. 

Selain itu, akan diadakan kategori baru yaitu 100 kilometer yang dilakukan dalam 

Group Challenge yang terdiri dari 5 orang. 

Akomodasi peserta: 

● 1 E-BIB number 

● 1 E-certificate 

● 1 buah finisher medal 

● 1 buah baju peserta 

● Sponsor goods (tentative) 

Jadwal RUN IT Prasmul Olympics 2021: 

Kegiatan Media Tanggal 

Pembukaan registrasi Website Prasmul 

Olympics 

14 Juni 2021 

Penutupan registrasi RUN IT 18 September 2021 

Periode lari 25 September-9 Oktober 2021 

Pengiriman finisher pack 12 Oktober 2021 

 
Biaya Registrasi: 

No. Kegiatan Biaya Registrasi 

1 Virtual RUN IT 10K & 21K Rp 199.000 

2 Virtual RUN IT 100K Rp 950.000 

 
3.3. Phoenix Cup 

Rangkaian kompetisi e-sports Prasmul Olympics 2021 terdiri dari empat 

pertandingan yaitu PUBG Mobile, Mobile Legends, Valorant, dan DOTA 2. Kegiatan 

ini dibuka untuk kategori umum dan turnamen ini akan berlangsung selama 25 hari 

dengan partisipan yang berasal dari berbagai wilayah. 

Berikut merupakan jadwal kompetisi dari Phoenix Cup: 

Kompetisi Media Tanggal 

DOTA 2 Discord dan YouTube 16-19 September 2021 



Proposal Prasmul Olympics 2021: Blazing Through the Path of Glory | 3 

 

 

 

Mobile Legends Prasmul Olympics 21-26 September 2021 

Valorant 30 September-3 Oktober 2021 

PUBG Mobile 7-10 Oktober 2021 

 

3.4. The Closing Project 

The Closing Project merupakan acara penutupan Prasmul Olympics 2021 

sebagai bentuk kegiatan terakhir dari seluruh rangkaian acara Prasmul Olympics 

2021. Acara tersebut diselenggarakan sebagai wujud selebrasi partisipan dan ucapan 

terima kasih atas partisipasi mereka dalam acara RUN IT dan Phoenix Cup Prasmul 

Olympics 2021. The Closing Project akan menampilkan karya seni musik baik dari 

internal Universitas Prasetiya Mulya, maupun eksternal seperti mengundang guest star 

yang terbuka untuk kalangan umum. 

 
4. Jadwal dan Lokasi Acara 

Prasmul Olympics 2021 akan berlangsung pada: 

Hari, Tanggal: 

Opening : Kamis, 16 September 2021 

RUN IT : Sabtu, 25 September - Sabtu, 9 Oktober 2021 

Phoenix Cup : Kamis, 16 September - Minggu, 10 Oktober 2021 

The Closing Project : Minggu, 10 Oktober 2021 

Tempat: Website & YouTube channel Prasmul Olympics 2021 

5. Jumlah Partisipan Acara 
 

 
No. 

Jenis Kegiatan Jumlah Partisipan (orang) 

1 PUBG Mobile 256 

2 Mobile Legends 320 

3 Valorant 320 

4 DOTA 2 320 

5 RUN IT 1.200 

6 Pendukung acara (Vendor) 10 

7 Pihak sponsor 15 

8 Panitia 121 

9 Pihak Media Partner dan Komunitas 80 

TOTAL 2.642 
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6. Total Hadiah 
 

Kompetisi Kategori Pemenang Hadiah 

Uang Tunai 

Valorant* UMUM JUARA 1 Rp2.500.000 

JUARA 2 Rp1.750.000 

JUARA 3 Rp1.000.000 

Best Player Rp250.000 

DOTA 2* UMUM JUARA 1 Rp2.500.000 

JUARA 2 Rp1.000.000 

JUARA 3 Rp500.000 

PUBG Mobile* UMUM JUARA 1 Rp1.500.000 

JUARA 2 Rp1.000.000 

JUARA 3 Rp500.000 

Mobile Legends* UMUM JUARA 1 Rp2.500.000 

JUARA 2 Rp1.500.000 

JUARA 3 Rp750.000 

*Semua pemenang akan mendapatkan e-certificate. Seluruh informasi tentang 

hadiah (termasuk jika ada perubahan) akan dipaparkan dalam website resmi 

Prasmul Olympics 2021 (www.prasmulolympics.com). Seluruh keputusan 

mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
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7. Pendaftaran 

 

KOMPETISI 

 

KATEGORI 

 

BIAYA 

ADMINISTRASI/ 

PENDAFTARAN 

WALK OUT 

& 

TECHNICAL 

MEETING 

 
TOTAL 

BIAYA 

Valorant UMUM Rp125.000 Rp50.000 Rp175.000 

DOTA 2 UMUM Rp100.000 Rp50.000 Rp150.000 

PUBG Mobile UMUM Rp60.000 Rp50.000 R110.000 

Mobile 
Legends 

 

UMUM 
 

Rp100.000 
 

Rp50.000 
 

Rp150.000 

 
Cara Pendaftaran Kompetisi 

1. Isi Google Form pendaftaran di bagian ketentuan administrasi Prasmul Olympics 

2021 pada masing-masing kompetisi bersangkutan. 

2. Submit Google Form yang telah diisi paling lambat satu hari sebelum 

pelaksanaan technical meeting. 

3. Lakukan pembayaran sesuai dengan biaya pendaftaran dan tambahkan kode 

kompetisi di belakangnya. Berikut merupakan kode kompetisi yang telah 

ditentukan: 

DOTA 2 01 

Valorant 02 

Mobile Legends 03 

PUBG Mobile 04 

Contoh: 

Jumlah biaya pendaftaran DOTA 2 sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh 

ribu rupiah) ditambah dengan kode kompetisi DOTA 2, yaitu 01 maka jumlah 

biaya yang harus di transfer adalah Rp150.001,00 (Seratus lima puluh ribu satu 

rupiah). 

4. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening admin yang tertera di Google 

Form dan ketentuan administrasi pada masing-masing kompetisi bersangkutan. 

5. Setelah melakukan pembayaran, kirimkan bukti transfer pada Google Form 

registrasi masing-masing kompetisi paling lambat satu hari sebelum technical 

meeting. 

 

Technical Meeting 

Cabang e-sport Valorant 

Hari, Tanggal : Selasa, 28 September 2021* 

Waktu : 19.30 WIB* 

Media : Zoom Meeting 

Cabang e-sport DOTA 2 
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Hari, Tanggal : Selasa, 14 September 2021* 

Waktu : 19.00 WIB* 

Media : Zoom Meeting 

Cabang e-sport PUBG Mobile 

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Oktober 2021* 

Waktu : 19.00 WIB* 

Media : Zoom Meeting 

Cabang e-sport Mobile Legends 

Hari, Tanggal : Minggu, 19 September 2021* 

Waktu : 19.00 WIB* 

Media : Zoom Meeting 

*Tentatif dan dapat berubah 

 
Contact Person 

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kontak di bawah ini: 

 
Administrasi 

Angie N Sinugroho (RUN IT) Stephanie K Lesmana (RUN IT) 

0821 1008 9189 0812 8283 1730 

ID LINE: angienathaniaaa ID LINE: stephaniekirana 

 
Desi Rahmuni (Valorant) Michelle Tanaka (Valorant) 

0853 7148 2993 0878 7161 9265 

ID LINE: desirahmuni15 ID LINE: michelletanaka02 

 
Bella S Rozak (DOTA 2) Janice P Susanto (DOTA 2) 

0819 9470 7018 0819 0991 9101 

ID LINE: Bellarozak12 ID LINE: Janicepatriciia 

 
Hillary Debora (PUBG Mobile) Kayleen Mirabel (PUBG Mobile) 

0813 8803 5056 0822 8262 9118 

ID LINE: hilarry_debora ID LINE: kayleen_kweenisky 

 
Ariel Agus (Mobile Legends) Kezia Melia (Mobile Legends) 

0813 2180 0045 0818 05979 771 

ID LINE: eugeneariel ID LINE: keziameliad 

 
Competition 

William Winston Prasetya Juanny Avelia 

0878 7187 5450 0811 9966 011 

ID LINE: williamw727 ID LINE: juanny9 
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Website and Social Media 

Website : www.prasmulolympics.com 

Instagram : @prasmul_olympics 

Facebook : Prasmul Olympics 

TikTok : PrasmulOlympics2021 

 
*Seluruh informasi resmi tentang Prasmul Olympics 2021 (termasuk jika ada 

perubahan) akan dipaparkan dalam website resmi Prasmul Olympics 2021 

(www.prasmulolympics.com). 

8. Ketentuan 

8.1. Ketentuan Pertandingan 

a. PUBG Mobile 

Ketentuan Pertandingan PUBG Mobile: 

1. Setiap tim terdiri dari 4 orang pemain dan 1 orang pemain cadangan 

(opsional) yang tidak dapat diganti sampai akhir pertandingan. 

2. Pertandingan akan menggunakan 3 map yaitu Erangel, Miramar, dan 

Sanhok. 

3. Kompetisi akan terdiri dari 3 babak yaitu babak penyisihan 1, babak 

penyisihan 2, dan babak final. 

4. Perhitungan point placement akan menggunakan sistem point PMPL dengan 

tabel sebagai berikut: 

Placement Points 

1st 15 

2nd 12 

3rd 10 

4th 8 

5th 6 

6th 4 

7th 2 

8th - 12th 1 

13th - 16th 0 

1 kill = 1 point 

 
5. Babak penyisihan 1 terdiri dari 64 tim yang akan dibagi secara acak menjadi 

4 group dengan total 16 tim dan akan mengikuti 4 match (2x Erangel dan 2x 

Miramar) dalam setiap group-nya. Pihak official akan mengambil 8 tim 

http://www.prasmulolympics.com/
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teratas dengan point tertinggi dalam setiap group untuk maju ke babak 

penyisihan ke-2. 

6. Babak penyisihan 2 terdiri dari 32 tim yang akan dibagi menjadi 2 group 

dengan total 16 tim dan akan mengikuti 6 match (2x Erangel, 2x Miramar, 

dan 2x Sanhok) dalam setiap group-nya. Pihak official akan mengambil 8 tim 

teratas dengan point tertinggi dalam setiap group untuk maju ke babak final. 

7. Babak final terdiri dari 16 tim dan akan mengikuti 6 match (2x Erangel, 2x 

Miramar, dan 2x Sanhok) dalam setiap group-nya. Pihak official akan 

mengambil 3 tim teratas dengan point tertinggi untuk menjadi pemenang. 

8. Apabila ada kesamaan dalam jumlah total points, keputusan akan diambil 

melalui metode/penilaian berikut: 

1. Tim dengan total kill points lebih banyak. 

2. Tim dengan jumlah WWCD lebih banyak. 

3. Tim dengan rank tertinggi pada match terakhir. 

9. Menggunakan room advance dengan setting: loot x3, zona 1.2x, dan no flare 

gun. 

 
Persiapan Pertandingan PUBG Mobile: 

1. Setiap group akan dibagi secara acak oleh pihak official. 

2. Jadwal pertandingan akan dibagikan ke setiap squad leader via WhatsApp, 

paling lambat 3 jam sebelum pertandingan dimulai. 

3. ID dan room password akan dibagikan ke setiap squad leader via WhatsApp 

30 menit sebelum jadwal pertandingan. 

4. Setiap peserta diharapkan masuk ke dalam room 15 menit sebelum jadwal 

pertandingan. 

 
Regulasi Pertandingan: 

1. Pertandingan akan langsung dimulai sesuai jadwal, segala bentuk 

keterlambatan dengan alasan apapun tidak akan ditoleransi. 

2. Dilarang melakukan open mic all dan chat all. 

3. Setiap peserta dilarang menggunakan emulator. 

4. Setiap peserta yang terbukti melakukan kecurangan dalam in-game, seperti 

penggunaan aplikasi cheat dan teaming akan langsung didiskualifikasi dari 

turnamen. 

 
Penyerahan Hasil Pertandingan: 

1. Setiap peserta wajib melakukan screenshot circle pertama dan hasil akhir tiap 

match. 

2. Semua screenshot wajib dikumpulkan maksimal 15 menit setelah match 

berakhir. 

3. Penyerahan hasil wajib diberikan oleh perwakilan kapten kepada admin via 

WhatsApp dengan menyebutkan nama tim. 
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Catatan: 

● Koneksi internet berada di luar tanggung jawab panitia, maka para pemain 

harus menanggung kekalahan yang diakibatkan permasalah teknis seperti lag 

atau terputus dari game. 

● Pemain tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. 

● Jika ada hasil photoshop atau tindakan serupa ditemukan, tim tersebut akan 

didiskualifikasi dari turnamen. 

● Jika peserta tidak melakukan atau melakukan screenshot circle akan 

mendapatkan pengurangan point sebesar 5 point. 

● Jika panitia mengetahui ada peserta yang melakukan open mic all atau chat 

all akan mendapatkan pengurangan point sebesar 5 point. 

● Setiap peserta yang terbukti menggunakan emulator akan langsung 

didiskualifikasi dari turnamen. 

● Setiap peserta memastikan bahwa koneksi jaringan dan perangkat yang 

digunakan dapat berfungsi secara normal selama pertandingan. 

● Setiap peserta dianjurkan untuk bertanding menggunakan Wi-Fi dan dengan 

daya baterai handphone yang cukup. 

● Dalam kasus adanya peserta yang koneksinya terputus di saat pertandingan 

berlangsung, maka pertandingan tidak dapat diulang. 

● Keputusan remake atau rematch setiap match diputuskan oleh official dan 

tidak dapat diganggu gugat. 

 

Ketentuan Administrasi Pertandingan PUBG Mobile: 

1. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp60.000,00 (enam 

puluh ribu rupiah) beserta uang WO dan TM sebesar Rp50.000,00 (lima 

puluh ribu rupiah) paling lambat satu hari sebelum technical meeting melalui 

transfer ke rekening: 

BCA 

7040370701 

a.n. Hillary Debora Mesianik 

2. Setiap tim wajib mengumpulkan nama lengkap, ID dan nickname asli setiap 

anggotanya. 

3. Setiap peserta wajib mengumpulkan nomor WhatsApp contact person untuk 

kepentingan pertandingan online. 

4. Setiap kapten dari masing-masing tim wajib mengumpulkan kartu identitas 

(KTP/KTM/Kartu Pelajar/SIM). 

5. Technical meeting akan diadakan via Zoom Meeting. 

6. Setiap tim wajib mengumpulkan berkas-berkas yang sudah ditetapkan paling 

lambat sebelum dilaksanakan technical meeting melalui link berikut: 

http://bit.ly/RegistrasiPUBGMPOL2021 

http://bit.ly/RegistrasiPUBGMPOL2021
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b. Mobile Legends 

Ketentuan Pertandingan Mobile Legends: 

1. Setiap tim terdiri dari 5 orang pemain dan 1 orang pemain cadangan 

(opsional) yang tidak bisa diganti sampai akhir pertandingan. 

2. Setiap orang hanya diperkenankan bergabung dan bermain dalam 1 tim. 

3. Pertandingan akan selalu dimainkan dalam custom mode (draft pick), 5 vs 5 

match up battle. Dengan regulasi sebagai berikut: 

a) Skin (ON) 

b) Emot (ON) 

c) Recall (ON) 

d) Radio all (OFF) 

e) Chat all (OFF, kecuali pause di fase group stage dan playoff) 

4. Setiap pemain wajib menggunakan gadget pribadi berupa handphone atau 

tablet, TIDAK DIPERKENANKAN menggunakan perangkat personal 

computer (PC) dengan emulator. 

5. Setiap pemain TIDAK DIPERKENANKAN menggunakan CHEAT, 

JOKI, dan ALAT BANTU LAIN. 

6. Pertandingan akan terdiri dari babak penyisihan, group stage, dan playoff. 

7. Babak penyisihan akan menggunakan sistem eliminasi best of three, sampai 

mendapatkan 8 tim yang akan masuk kedalam group stage. 

8. Pada babak group stage, setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 1 kali 

match, dan posisinya akan diurutkan berdasarkan klasemen mulai dari match 

win lalu head to head record, dan terakhir dapat diadakan additional match 

apabila dibutuhkan. Pada babak ini akan diambil 6 tim dengan urutan 

klasemen teratas di mana posisi 1 dan 2 teratas akan menempatkan upper 

bracket di babak playoff. 

9. Pada babak playoff, pertandingan akan diselenggarakan dengan sistem best 

of three, kecuali babak final yang akan menggunakan sistem best of five. 

10. Pada babak playoff, peserta diwajibkan untuk masuk ke dalam Discord 

channel untuk melakukan on camera sebelum pertandingan untuk registrasi 

ulang dan dipersilakan off camera setelahnya. 

11. Pada babak group stage dan playoff ini para tim juga diberi kesempatan untuk 

meminta pause maksimal 2 kali atau 5 menit. 

12. Seluruh pertandingan Mobile Legends akan diadakan secara online. 

13. Prize pool dapat berubah disesuaikan dengan jumlah peserta. 

14. Rematch game hanya akan dilakukan apabila terjadi force majeure. 

 
Persiapan Pertandingan Mobile Legends: 

1. Babak kualifikasi akan dilakukan dengan sistem undian di Zoom Meeting 

oleh tim official. 

2. Squad leader harus menggunakan ID untuk menemukan leader tim lawan 

dan menambahkan mereka sebagai teman (mohon pastikan ID sudah benar, 

kesalahan merupakan tanggung jawab pemain). 
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3. Dua squad leader yang berlawanan harus mengonfirmasikan waktu tertentu 

dalam periode waktu turnamen tersebut untuk melakukan custom match dan 

memberitahukan rekan tim mereka. 

4. Username akun wajib sama dengan yang terdaftar saat registrasi. Perubahan 

terakhir adalah pada saat technical meeting. Setelah technical meeting 

berakhir, seluruh username akun tidak bisa diganti selama Prasmul 

Olympics 2021 berlangsung. 

 
Pertandingan: 

1. Waktu keterlambatan yang ditoleransi adalah 10 menit, bila melewati batasan 

waktu tersebut, maka tim akan dianggap kalah. 

2. No chat all dan no radio all. 

3. Live streaming dengan caster akan dilakukan mulai babak 8 besar (setiap 

segmentasi waktu dalam babak ini, hanya 1 pertandingan) dan untuk playoff 

adalah setiap pertandingan. 

 
Penyerahan Hasil Pertandingan (online): 

1. Peserta wajib screenshot pada saat berada di virtual lobby room (1 peserta), 

in game saat baru spawn (semua peserta), dan hasil pertandingan (1 peserta; 

khusus di babak playoff di hasil pertandingan wajib foto dengan muka 

peserta) sebagai bukti sah dan dikirimkan oleh perwakilan tim ke panitia 

secara personal. Apabila bukti screenshot kurang atau tidak dikirimkan, tim 

tersebut akan dianggap kalah atau mengundurkan diri dari turnamen Mobile 

Legends Prasmul Olympics 2021. 

2. Batas waktu pengumpulan bukti screenshot maksimal adalah 20 menit 

setelah pertandingan selesai. 

3. Penyerahan hasil pertandingan yang melewati batas waktu merupakan 

tanggung jawab pemain. 

 
Catatan: 

● Para pemain harus menerima kekalahan yang diakibatkan oleh lag dari pihak 

pemain. 

● Jika kedua belah pihak tidak dapat mengonfirmasikan waktu pertandingan 

atau jika tim tidak dapat bersaing dalam pertandingan dan batas waktu 

pengiriman hasil pertandingan berakhir, maka pertandingan akan menjadi 

tidak sah dan tim yang tidak berpartisipasi dalam pertandingan akan 

dieliminasi (harus menyertakan screenshot yang menjelaskan situasinya). 

● Jika seorang squad leader tidak mendapat respon setelah menambahkan 

squad leader lawan sebagai teman, atau jika daftar teman squad leader sudah 

penuh dan tidak dapat menambahkan teman lain, mohon sertakan screenshot 

untuk menjelaskan situasinya. 

● Jika pertandingan tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, squad lawan 

yang tidak responsif akan dieliminasi. 
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● Tidak ada pemain yang diperbolehkan melakukan kecurangan dengan hasil- 

hasil pertandingan. 

● Jika ada hasil photoshop atau tindakan serupa yang ditemukan, squad 

tersebut akan secara otomatis didiskualifikasi dari turnamen. 

● Kedua belah pihak harus memastikan koneksi jaringan dan perangkat yang 

digunakan dapat berfungsi secara normal selama pertandingan, apabila ada 

kontestan yang terputus atau keluar semasa bertanding, pertandingan tidak 

dapat diulang. 

● Turnamen ini melarang para pemain menghina atau mengganggu tim lain 

dengan menggunakan voice chat. Jika ditemukan melanggar, pemain akan 

didiskualifikasi atau di-banned dari turnamen. 

● Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

● Peraturan dapat diubah sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan turnamen. 

 
Ketentuan Administrasi Pertandingan Mobile Legends: 

1. Turnamen Mobile Legends Prasmul Olympics 2021 terbuka untuk umum. 

2. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000,00 (seratus 

ribu rupiah)/slot beserta uang WO dan TM sebesar Rp50.000,00 (lima puluh 

ribu rupiah) melalui transfer ke rekening: 

BCA 

1342173696 

a.n. Eugene Ariel Kristianto 

3. Setiap tim wajib mengumpulkan ID dan contact person dari kapten setiap tim 

untuk kepentingan pertandingan online. 

4. Setiap tim wajib mengumpulkan ID dan server dari ID asli mereka. 

5. Technical meeting akan dilakukan via Zoom. 

6. Setiap tim wajib mengumpulkan berkas-berkas yang sudah ditetapkan paling 

lambat satu hari sebelum technical meeting melalui link berikut: 

http://bit.ly/RegistrasiMOLEPOL2021 

7. Setiap tim wajib membayar uang pendaftaran paling lambat satu hari sebelum 

technical meeting. 

 
c. Valorant 

Ketentuan Pertandingan Valorant: 

Peraturan Umum 

1. Peserta Valorant diwajibkan untuk mendaftarkan RIOT ID mereka dan tidak 

boleh mengubahnya selama turnamen berlangsung. 

2. Peserta harus mengikuti jadwal yang disebutkan oleh panitia Prasmul 

Olympics 2021 dan semua jadwal turnamen akan dikomunikasikan kepada 

peserta oleh panitia Prasmul Olympics 2021. 

3. Peserta yang tidak menggunakan akun terdaftar/IGN mereka dapat ditolak 

keikutsertaan nya oleh panitia Prasmul Olympics 2021. 

4. Peserta tidak boleh menggunakan kekuatan di luar permainan untuk 

mempengaruhi hasil permainan. Hukuman berat seperti diskualifikasi akan 

http://bit.ly/RegistrasiMOLEPOL2021


Proposal Prasmul Olympics 2021: Blazing Through the Path of Glory | 13 

 

 

diberlakukan dan juga akan dilarang dari turnamen lebih lanjut yang 

dijalankan oleh panitia Prasmul Olympics 2021. 

5. Koneksi internet adalah tanggung jawab pribadi peserta. Panitia Prasmul 

Olympics 2021 tidak akan bertanggung jawab atas masalah apa pun yang 

muncul dari koneksi internet peserta. 

6. Dilarang merubah daftar nama setelah periode pendaftaran berakhir. 

Meskipun ada kasus di mana perubahan roster dapat dilakukan, itu akan 

ditangani berdasarkan kasus per kasus serta diselidiki lebih lanjut oleh panitia 

Prasmul Olympics 2021 jika diperlukan. 

7. Hal-hal berikut ini dianggap ilegal dan akan didiskualifikasi: 

A. Membuat/memanfaatkan bug. 

B. Berbagi/joki akun. 

C. Pemutusan koneksi yang disengaja. Dilarang dengan sengaja memutuskan 

koneksi karena alasan yang tidak tepat/tidak jelas dan akan dihukum. 

D. Curang: menggunakan segala jenis perangkat/program pihak ketiga untuk 

menipu/menggunakan cara apa pun yang menyerupai bentuk penipuan. 

Bersekongkol untuk menipu juga termasuk dalam kategori ini. 

8. Setiap perselisihan dapat diarahkan ke panitia Prasmul Olympics 2021 

melalui platform komunikasi turnamen. Bukti/saksi yang dapat dipercaya 

harus diberikan kepada panitia Prasmul Olympics 2021 agar dapat 

menyelesaikan masalah. 

9. Informasi tim tidak dapat diubah setelah pendaftaran. 

 
Arus Turnamen 

1. Tim yang terbukti menyalahgunakan aliran turnamen akan segera 

didiskualifikasi dan kemenangan turnamen untuk tindakan ini atau tindakan 

yang menyinggung akan ditolak. 

2. Tim akan diminta untuk bertindak dengan sopan saat in game streaming. 

Setiap perselisihan harus ditujukan langsung ke panitia Prasmul Olympics 

2021. Setiap tim yang tidak mengikuti aturan ini akan segera didiskualifikasi 

terlepas dari apakah permainan tersebut di streaming atau tidak. 

 
Pembuatan Lobi 

Panitia Prasmul Olympics 2021 akan memutuskan bagaimana lobi resmi 

pertandingan akan dibuat. Untuk acara online, panitia Prasmul Olympics 2021 

akan menginfokan kapten tim tentang akun resmi yang akan digunakan untuk 

menyelenggarakan pertandingan. 

 
Persiapan 

Untuk pertandingan online, peserta diharapkan menyelesaikan pengaturan dan 

mengonfirmasi kesiapan pada waktu yang ditentukan oleh panitia Prasmul 

Olympics 2021 sebelum pertandingan dimulai. Peserta bertanggung jawab untuk 

memastikan kinerja pengaturan yang mereka pilih, termasuk perangkat keras dan 

periferal komputer, koneksi internet, perlindungan DDOS, dan daya. Masalah 
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dalam persiapan ini bukanlah alasan yang dapat diterima untuk keterlambatan 

pause. Semua pertandingan dijadwalkan dalam format waktu berjalan. 

 
Penolakan 

1. Setiap partisipasi adalah kontrak yang mengikat untuk mematuhi aturan. 

Panitia Prasmul Olympics 2021 berhak untuk mendiskualifikasi/melarang 

peserta yang mengabaikan peraturan. 

2. Keputusan akhir dari panitia Prasmul Olympics 2021 bersifat mutlak. 

 
Kelengkapan Pendaftaran 

Kelengkapan 

A. Tim 

1. Nama Team 

2. Logo Team (Optional) 

3. Tag Team 

B. Peserta 

1. Foto Identitas 

2. In-game Nickname (abcdefg#12345) 

3. ID LINE 

4. Nomor Telepon 

5. Username#0000 Discord 

 
Struktur Permainan 

1. Seluruh pertandingan akan dijalankan secara online. 

2. Bagan akan disusun oleh panitia Prasmul Olympics 2021 dan akan 

dilakukan secara acak. 

3. Bagan tidak bisa diubah ataupun diganggu gugat. Tim diwajibkan untuk 

bermain sesuai waktu yang ditentukan oleh panitia. 

4. Sebelum babak quarter final  dan saat quarter final, pertandingan akan 

dijalankan dengan sistem Best of One. 

5. Sistem Best of Three akan dilaksanakan pada saat semifinal sampai final 

bermain. 

 
Format Permainan 

1. Map Pool 

● Bind 

● Haven 

● Split 

● Ascent 

● Icebox 

● Breeze 
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2. Sistem permainan Best of One (64-8 besar) 

● Pemilihan map akan dilakukan secara random oleh panitia Prasmul 

Olympics 2021. 

● Pemilihan side akan dilakukan secara random oleh panitia Prasmul 

Olympics 2021. 

● Tim yang bermain tidak boleh mengganggu gugat hasil keputusan map 

dan side. 

● Satu tim harus beranggotakan minimal 4 players untuk bertanding. 

 
3. Sistem permainan Best of Three (semifinal, 3rd place, final) 

● Tim pertama yang disebutkan merupakan tim A dan tim kedua 

merupakan tim B. 

● Tim A ban 1 map. 

● Tim B ban 1 map. 

● Tim B memilih map pertama. 

● Tim A memilih sisi map pertama. 

● Tim A memilih map kedua. 

● Tim B memilih sisi map kedua. 

● Sisa map akan menjadi map ketiga. 

● Tim A memilih sisi map ketiga. 

● Semua player harus hadir dan menggunakan fitur on camera di Discord 

untuk bertanding. 

 
Aturan Daftar Nama 

1. Setiap tim harus menetapkan roster mereka untuk bermain pada pertandingan 

awal nanti dan melaporkannya kepada panitia Prasmul Olympics 2021. 

2. Setiap tim harus melaporkan kepada panitia Prasmul Olympics 2021 sesuai 

dengan batas waktu yang akan ditentukan. Roster tim akan diumumkan 

kepada publik setelah laporan diberikan 

3. Jika terjadi keadaan darurat di titik sebelum pertandingan, tim akan diberikan 

waktu hingga 10 menit untuk melakukan pergantian peserta yang memenuhi 

syarat. Jika penggantinya tidak dapat ditemukan maka tim akan dianggap 

menyerah/forfeit. Tournament official/wasit akan menentukan apakah suatu 

insiden memenuhi syarat sebagai keadaan darurat. Pengganti harus dari 

peserta tim roster tersebut. 

 
Proses Pertandingan 

1. Panitia Prasmul Olympics 2021 dapat mengatur ulang jadwal pertandingan 

dalam hari tertentu dan/atau mengubah tanggal pertandingan ke tanggal yang 

berbeda atau mengubah jadwal pertandingan. Apabila ada perubahan jadwal 

pertandingan, panitia Prasmul Olympics 2021 akan memberitahu tim yang 

bersangkutan secepat mungkin. 

2. Pertandingan akan diawasi oleh panitia Prasmul Olympics 2021 yang 

merupakan bagian dari panitia turnamen. 
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3. Peran wasit adalah sebagai berikut: 

A. Memeriksa line up tim sebelum pertandingan. 

B. Memeriksa dan memantau periferal peserta dan area pertandingan. 

C. Menginformasikan waktu pertandingan dimulai. 

D. Mengawasi pertandingan. 

E. Menerbitkan sanksi dan tindakan penegasan sebagai tanggapan atas 

pelanggaran aturan selama pertandingan. 

F. Membuat semua keputusan terkait pertandingan berdasarkan aturan 

challenger dan kebijakan global, termasuk yang berkaitan dengan pause 

dan penghentian permainan. 

G. Menyusun akhir pertandingan dan menyimpulkan hasil pertandingan. 

4. Pengambil keputusan final mengenai interpretasi aturan, kelayakan peserta, 

penjadwalan dan pementasan acara, dan penalti untuk kesalahan, terletak 

sepenuhnya pada panitia Prasmul Olympics 2021. Keputusan wasit 

sehubungan dengan aturan ini tidak dapat diganggu gugat dan tidak akan 

menimbulkan klaim atas kerugian moneter atau upaya hukum atau keadilan 

lainnya. 

 
Crash and Pause 

1. Timeout (waktu pause) 

Tim diperbolehkan untuk meminta timeout 5 menit sebanyak satu kali per 

map. Timeout dapat digunakan melalui sistem pause dalam game. Pause 

hanya dapat digunakan selama buying phase. 

2. Waktu pause teknis 

Jika seorang peserta memiliki masalah yang menghambatnya untuk terus 

bermain, dia diizinkan untuk menggunakan fungsi pause. Peserta harus 

terlebih dahulu memberitahukan alasannya/setelah dia menghentikan 

pertandingan. Panitia Prasmul Olympics 2021 dapat menghentikan 

permainan jika karena alasan tertentu fungsi pause peserta tidak berfungsi. 

3. Gangguan 

A. Jika terjadi masalah di awal pertandingan (selama satu menit di awal ronde 

pertama). Peserta diminta untuk menginformasikan kendala tersebut 

kepada panitia, agar ronde diulang. 

B. Jika masalah terjadi selama ronde namun hasil ronde masih dapat 

ditentukan (misalnya first blood telah tercapai oleh salah satu pihak), maka 

ronde tersebut tidak akan diulang. 

C. Jika masalah terjadi selama ronde dan hasil ronde tidak dapat ditentukan 

(misalnya karena server crash), pertandingan akan diulang dari awal 

ronde. 

D. Jika masalah terjadi selama ronde namun hasil ronde sudah jelas (misalnya 

hanya tersisa 10 detik namun tidak dapat dilanjutkan karena server crash), 

maka ronde tersebut dianggap valid. 

E. Pertandingan tidak akan dihentikan dan/atau ronde tidak akan diulang jika 

terjadi kesalahan dari peserta (misalnya salah membeli senjata). 
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Proses Setelah Pertandingan 

1. Hasil 

Panitia Prasmul Olympics 2021 akan mengonfirmasi dan mencatat 

(screenshot) hasil pertandingan. 

2. Catatan teknis 

Peserta akan mengidentifikasi masalah teknis dengan panitia Prasmul 

Olympics 2021. 

3. Waktu istirahat 

Antar map 

i. Untuk acara online, waktu standar untuk transisi di antara map adalah 5 

menit dari waktu ronde map terakhir hingga peserta harus duduk di kursi 

mereka untuk map berikutnya. 

ii. Map berikutnya akan segera dimulai setelah kedua tim menginformasikan 

kepada panitia Prasmul Olympics 2021 bahwa semua peserta sudah siap 

untuk bermain. 

Antar pertandingan 

i. Untuk acara online, waktu standar untuk transisi di antara pertandingan 

adalah 5 menit dari waktu babak pertandingan terakhir hingga peserta siap 

bermain untuk pertandingan berikutnya. 

ii. Pertandingan berikutnya akan segera dimulai setelah kedua tim 

menginformasikan kepada panitia Prasmul Olympics 2021 bahwa semua 

peserta sudah siap untuk bermain. 

iii. Jika semua peserta tidak siap untuk bermain pada waktu yang ditentukan 

oleh panitia Prasmul Olympics 2021, tim dapat dikenai sanksi atas 

penundaan permainan dan bahkan dapat didiskualifikasi. 

 
Ketentuan Administrasi Pertandingan Valorant: 

1. Turnamen Valorant Prasmul Olympics 2021 terbuka untuk umum. 

2. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp125.000,00 (seratus 

dua puluh lima ribu rupiah)/slot beserta uang WO dan TM sebesar 

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening: 

BCA 

7040153416 

a.n. Michelle Tanaka 

3. Setiap tim wajib mengumpulkan ID dan contact person dari kapten setiap tim 

untuk kepentingan pertandingan online. 

4. Setiap tim wajib mengumpulkan nickname dan tagline account mereka. 

5. Technical meeting akan dilakukan via Zoom Meeting. 

6. Setiap tim wajib mengumpulkan berkas-berkas yang sudah ditetapkan paling 

lambat satu hari sebelum technical meeting melalui link berikut: 

http://bit.ly/RegistrasiVALORANTPOL2021 

7. Setiap tim wajib membayar uang pendaftaran paling lambat satu hari sebelum 

technical meeting. 

http://bit.ly/RegistrasiVALORANTPOL2021
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d. DOTA 2 

Ketentuan Pertandingan DOTA 2 

Sistem Pertandingan 

1. Setiap tim terdiri dari 5 (lima) pemain utama, 1 (satu) pemain cadangan, dan 

1 (satu) pelatih (coach). Pemain cadangan dan pelatih bersifat opsional. 

2. Setiap tim akan bertanding dengan sistem gugur (single elimination). 

3. Mode permainan yang digunakan untuk setiap pertandingan adalah Captains 

Mode. 

4. Tim dinyatakan menang ketika berhasil menghancurkan Ancient lawan 

terlebih dahulu. Peserta yang mengetik “gg” dan sejenisnya di kolom all chat 

menyatakan bahwa tim dari peserta tersebut telah menyerah dan akan 

dinyatakan kalah. Jika tim A mengetik “gg” dan Ancient tim B hancur saat 

countdown berlangsung, maka tim A tetap dinyatakan kalah dan tim B keluar 

sebagai pemenang. 

 
Peraturan Umum 

1. Penggunaan nama tim dan nama setiap peserta tidak boleh mengandung 

unsur SARA, politik, atau seksualitas. 

2. Dilarang menggunakan, melakukan, atau mendukung penggunaan joki, 

script, atau kecurangan lainnya selama pertandingan berlangsung. 

3. Saluran komunikasi utama yang digunakan selama pertandingan berlangsung 

adalah Discord Prasmul Olympics. Peserta wajib bergabung dalam Discord 

Prasmul Olympics saat pertandingan berlangsung. 

4. Peserta yang akan bertanding diharapkan hadir di Discord 10 menit sebelum 

jadwal pertandingan dimulai. 

5. Tim yang gagal hadir di virtual lobby DOTA 2 akan dinyatakan gugur secara 

otomatis. Toleransi keterlambatan untuk hadir di virtual lobby DOTA 2 

adalah 10 menit dari jadwal yang telah ditentukan. 

6. Jadwal pertandingan bersifat mutlak. 

7. Dilarang berperilaku tidak sportif, seperti sabotase pertandingan dan 

sejenisnya. 

 
Peraturan In-Game DOTA 2 

1. Dilarang mengetik kata-kata yang mengandung unsur SARA, penghinaan, 

maupun kata-kata kasar pada umumnya yang dapat memancing perpecahan 

dan keributan di kolom all chat. 

2. Dilarang memanfaatkan bug yang ada. 

3. Dilarang melakukan pause pada saat Draft Phase berlangsung. Jika kapten 

tim (drafter) disconnect pada saat melakukan ban/pick hero, maka boleh 

melakukan pause jika kedua tim sepakat. Jika lawan tidak sepakat untuk 

melakukan pause, maka pertandingan tetap harus dilanjutkan sebagaimana 

adanya. 
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4. Dilarang melakukan pause tanpa alasan yang jelas saat pertandingan 

berlangsung. 

5. Setiap tim memiliki lama waktu kumulatif pause selama 10 menit setiap 

pertandingan. 

6. Tim yang melakukan pause pada saat pertandingan harus menjelaskan alasan 

melakukan pause pada kolom all chat. Pertandingan dilanjutkan jika kedua 

tim sepakat untuk melakukan unpause pada kolom all chat. 

7. Dilarang melakukan unpause ketika tim lawan masih memiliki waktu 

kumulatif pause atau ketika musuh belum bersedia melanjutkan 

pertandingan. 

8. Jika kelima anggota tim disconnect secara tiba-tiba, maka tim lawan wajib 

melakukan pause jika tim yang disconnect masih memiliki waktu kumulatif 

pause. 

 
Ketentuan Lain 

1.  Setiap peserta hanya diperbolehkan bermain pada 1 (satu) tim saja. Peserta 

yang dimaksud termasuk pemain pengganti dan juga pelatih. 

2.  Setiap peserta yang sedang bertanding wajib menyalakan kamera di Discord 

Prasmul Olympics dan minimal terlihat bagian wajah secara utuh pada saat 

pertandingan dilakukan streaming di YouTube Prasmul Olympics (Dimulai 

dari babak dari semifinal, informasi lebih jelas pada saat technical meeting). 

3.  Koneksi internet adalah tanggung jawab masing-masing peserta. 

Diharapkan setiap peserta menyiapkan internet cadangan. 

4.  Setiap peserta diharapkan berperilaku sebagaimana setiap peserta ingin 

diperlakukan. 

5.  Peraturan-peraturan lain yang belum tertera akan dibahas pada saat 

technical   meeting. Jika peserta tidak hadir pada saat technical meeting, 

maka peserta dianggap telah menyetujui hasil technical meeting. 

6.  Peraturan yang belum tertera akan menyesuaikan seiring berlangsungnya 

turnamen. 

7.  Peserta yang melanggar peraturan yang ada akan dikenakan sanksi sesuai 

pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dapat berupa penalty reserve time 

hingga yang terberat adalah tim didiskualifikasi dari turnamen. 

8.  Uang WO dari tim yang didiskualifikasi tidak akan dikembalikan sebagai 

denda. 

9.  Keputusan panitia bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat. 

10. Setiap peserta dianggap telah menyetujui seluruh peraturan yang berlaku. 

 
Virtual Lobby Settings 

A. General Virtual Lobby Settings 

1. Game Name : Team A vs Team B 

2. Game Mode : Captains Mode 

3. Virtual Lobby Password : TBA 

4. Server Location : Singapore 
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5. Virtual Lobby Visibility : Public 

6. Enable Cheats : Off 

 
B. Advanced Virtual Lobby Settings 

i. Competitive 

1. Selection Priority : Automatic (Coin Toss) 

2. Penalty – Radiant : No Penalty 

3. Penalty – Dire : No Penalty 

4. League : None 

ii. Gameplay Rules 

1. Spectators : Enabled 

2. DOTA TV Delay : 15 Minutes 

3. Pausing : Unlimited 

4. Series Type : No Series 

 
Kelengkapan Pendaftaran 

A. Tim 

1. Nama Tim (Contoh: Evil Geniusses) 

2. Tag Tim (Contoh: EG) 

3. Logo Tim (Optional) 

B.  Peserta 

1. Foto Identitas Diri (KTP atau Kartu Pelajar) 

2. Friend Code Steam 

3. Nama In-Game (Contoh: iceiceice) 

4. ID LINE 

5. Nomor Telepon 

6. Username#0000 Discord 

Ketentuan Administrasi Pertandingan DOTA 2: 

1. Turnamen DOTA 2 Prasmul Olympics 2021 terbuka untuk umum. 

2. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000,00 (seratus 

dua puluh lima ribu rupiah) beserta uang WO dan TM sebesar Rp50.000,00 

(lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening: 

BCA 

1341240803 

a.n. Janice Patricia Susanto 

3. Setiap peserta wajib mengumpulkan foto identitas diri, friend code Steam, ID 

LINE, nomor telepon, dan identitas Discord, serta e-mail dari kapten tim. 

4. Technical meeting akan dilakukan secara daring melalui group Zoom 

Meeting. 

5. Setiap tim wajib mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan beserta 

uang pendaftaran paling lambat satu hari sebelum technical meeting dimulai 

melalui link berikut: http://bit.ly/RegistrasiDOTAPOL2021 

http://bit.ly/RegistrasiDOTAPOL2021
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8.2. Ketentuan Umum Phoenix Cup 2021 

1. Seluruh peserta Valorant, DOTA 2, Mobile Legends, dan satu perwakilan 

peserta PUBG Mobile wajib menunjukkan kartu identitas berupa Kartu 

Tanda Mahasiswa/Kartu Pelajar/KTP/SIM di persyaratan administrasi. 

2. Seluruh peserta wajib melengkapi persyaratan administratif pertandingan 

untuk dapat mengikuti Prasmul Olympics 2021. 

3. Setiap tim wajib menghadiri technical meeting Prasmul Olympics 2021. 

4. Seluruh peserta dilarang membuat keributan pada saat acara Prasmul 

Olympics 2021 berlangsung. Keributan yang dimaksud adalah segala aksi 

provokasi yang dapat memicu perkelahian/keributan maupun aksi 

perkelahian/keributan yang dapat menghambat jalannya pertandingan. 

5. Pengaturan skor pertandingan/berkoalisi untuk mengatur pengaturan 

pertandingan akan dianggap sebagai pelanggaran dan mengakibatkan 

diskualifikasi jika diketahui oleh panitia Prasmul Olympics 2021. 

6. Jika terdapat hal-hal yang tidak tercantum di dalam peraturan, panitia berhak 

mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi bersama antar panitia 

penyelenggara ataupun dengan wasit ketika dibutuhkan. 

 
8.3. Ketentuan Umum Prasmul Olympics 2021 

1. Peserta Prasmul Olympics 2021 dilarang untuk mencemarkan nama baik 

Universitas Prasetiya Mulya dengan media apapun. 

2. Peserta Prasmul Olympics 2021 dilarang melakukan gestur-gestur yang 

tidak sopan pada saat di depan kamera selama live streaming. 

3. Peserta Prasmul Olympics 2021 dilarang menggunakan obat-obatan/zat-zat 

terlarang pada saat di depan kamera selama live streaming. 

4. Peserta Prasmul Olympics 2021 dilarang menggunakan rokok elektrik pada 

saat di depan kamera selama live streaming. 

5. Peserta Prasmul Olympics 2021 dilarang mengonsumsi/memperlihatkan 

minuman keras/beralkohol pada saat di depan kamera selama live streaming. 

6. Peserta Prasmul Olympics 2021 dilarang menunjukkan tindakan perjudian 

apapun bentuknya pada saat di depan kamera selama live streaming. 

7. Peserta diharapkan menghormati dan bersikap rendah hati pada sesama 

peserta dan seluruh panitia Prasmul Olympics 2021. Kemudian, peserta 

diharapkan bersikap sportif untuk kelancaran turnamen. 

8. Pengunjung dan peserta Prasmul Olympics 2021 diwajibkan untuk menaati 

semua peraturan yang sudah dibuat oleh panitia Prasmul Olympics 2021. 

9. Jika terbukti melanggar peraturan yang ada, maka akan diberikan sanksi 

sesuai pelanggaran yang dilanggar. 
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8.4. Sanksi dan Hukuman Pelanggaran Prasmul Olympics 2021 

1. Peserta Prasmul Olympics 2021 yang terbukti melakukan tindakan 

pelanggaran peraturan akan mendapat 2x sanksi dengan ketentuan sanksi 

pertama berbentuk teguran serta denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta 

rupiah) dan sanksi kedua yakni mendapat diskualifikasi. 

 
*Perubahan ketentuan pertandingan yang dilakukan oleh panitia akan 

diinformasikan ketika technical meeting atau sewaktu acara berlangsung. 

Perubahan ketentuan pertandingan juga akan dipaparkan pada website resmi 

Prasmul Olympics 2021 (www.prasmulolympics.com). Seluruh keputusan 

bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 



 

 

9.       Penutup 

Demikian proposal kompetisi Prasmul Olympics 2021 yang kami ajukan. 

Kami selaku panitia Prasmul Olympics 2021 akan berusaha semaksimal mungkin 

agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai rencana, dan mendapatkan hasil 

yang optimal. Atas perhatian dan dukungannya, kami mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Tangerang, 3 Juni 2021 

Hormat kami, 
 

Kenritz Glenn Harrison 

Ketua Student Board 2020/2021 Ketua Prasmul Olympics 2021 

Universitas Prasetiya Mulya Universitas Prasetiya Mulya 

Mengetahui, 

 

 

 

 
Ade Setyowati, S.T., M.M. 

Kepala Bagian Pengembangan Kebangsaan dan Prestasi Non Akademik 

Universitas Prasetiya Mulya 

 

 
Menyetujui, 

 

 

 

 

 
Dr. Rudy Handoko 

Direktur Pengembangan Mahasiswa, Karakter, dan Alumni 

Universitas Prasetiya Mulya 
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